Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume

GAGIU IONEL COSMIN

Adresa
Telefon
E-mail
Cetăţenia

Română

Data naşterii
Sex

Masculin

Aria ocupaţională Jurist, mass-media
Experienţa profesională

Colaborez foarte bine cu toate institutiile de mass media din Oltenia si
Bucuresti,televiziuni,radio,publicatii,site-uri de stiri si agentii de presa.
Intocmesc cominicate de presa pemtru orice institutie care deserveste interesului public,national si
international.

•

Director General – Aprilie 2021 pana in prezent
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA CRAIOVA

Jurist Televiziunea GTV
Intocmirea de contracte de marketing,publicitate si prestari servicii.
Stabilirea anual, impreuna cu directorii de departamente,a obiectivelor generale de dezvoltare. Intocmirea si
avizarea documentatiei pentru investitii. Asigurarea /coordonarea intre diferitele departamente din cadrul institu
Elaborarea proiectul de buget si proiectul de achizitii tehnologice in vederea satisfacerii dezideratelor de
rentabilitate si competitivitate pe piata ale organizatiei
Principalele activităţi şi responsabilităţi Reprezentarea organizatiei in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice in conformitate cu imputernicirea
acordata de A.G.A.
Incheierea actelor juridice in numele si pe seama organizatiei, conform imputernicirii acordate de catre A.G.A.;
Realizator/Moderator al emisiunii cu caracter juridic informative “Lumea Justitiei” la postul de televiziune GTV
Funcţia sau postul ocupat

Numele şi adresa Televiziunea GTV Str. Târgului, nr. 26, Centrul multifunctional, et. 2, birou E240, Craiova, România
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
•

Perioada 2006 – 2010
Funcţia sau postul ocupat

Mass-media
Reporter Televiziunea OTV

Coordonator echipa de investigatii privind accidentelor miniere (ancheta complexa accidentul mortal de la min
Petrila-15 noiembrie 2008).
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Invitat in emisiuni ca specialist in stiinte juridice pentru a analiza diverse cazuri ce au avut loc in minele din
Romania.
Numele şi adresa angajatorului Televiziunea OTV, Bld. Preciziei, nr. 3, sector 6, Bucureşti, România
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate Mass-media

•

Perioada 2004 – 2006
Funcţia sau postul ocupat Reporter Televiziunea PRO TV
Realizare si coordonare de anchete jurnalistice referitoare la persoane din cadrul M.A.I. si M.A.P.N. care au
Principalele activităţi şi responsabilităţi
savarsit diverse infractiuni.
Numele şi adresa angajatorului Televiziunea PROTV, Str. Pache Protopopescu, nr. 105, sector 2, Bucureşti, România
Tipul activităţii sau sectorul de
Mass-media
activitate
•

Perioada 2002 – 2004
Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Reporter Televiziunea OTV
Coordonator echipa de investigatii privind cazuri sociale.
Invitat in emisiuni ca specialist in stiinte juridice pentru a analiza diverse cazuri ce au avut loc in
Romania.
Televiziunea OTV, Bld. Preciziei, nr. 3, sector 6, Bucureşti, România
Mass-media

• Perioada 1998 –2002
Funcţia sau postul ocupat

Director executiv Televiziunea 3TV
Moderator si realizator emisiuni în domeniul juridic
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Responsabil direct in relatia cu institutiile juridice din regiunea Olteniei.
Numele şi adresa angajatorului Televiziunea 3TV, Craiova, Judeţul Dolj, România
Tipul activităţii sau sectorul de
Mass-media
activitate
• Perioada 1996 – 1998
Funcţia sau postul ocupat Profesor de religie
Principalele activităţi şi responsabilităţi Predare religie
Scoala Generala cls I-IIX comuna Plenita, jud Dolj
Numele şi adresa angajatorului
Liceul “Nicolae Plopsor”, comuna Plenita, jud Dolj
Tipul activităţii sau sectorul de
Pedagogic
activitate

Educaţie şi formare
•

Perioada 2016 – prezent
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
• Perioada 2015 – 2018
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare

Doctorat în Teologie Dogmatica
Şcoala Doctorală ,,Sf. Nicodim,, Universitatea din Craiova, România
Studii doctorale - Absolvent

Doctor în Sociologie
Şcoala Doctorală de Sociologie, Universitatea din Craiova, România
Titlu de Doctor

• Perioada 2014 – prezent
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
• Perioada 2010 – 2012
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
• Perioada 1997 – 2001
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
• Perioada 1998 – 2002
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
• Perioada 1991 – 1996
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
EXPERIENŢĂ INTERNAŢIONALĂ

Doctorat în Ştiinţe Inginereşti-Petrol, Mine şi Gaze
Universitatea din Petroşani, România
Studii doctorale Anul III
Diplomă de Master, seria A, nr. 0048339, din 18.02.2013
Ciclul II Studii universitare de masterat, specializarea – Drept Comunitar
Universitatea "Spiru Haret", Bucureşti, România
Studii postuniversitare
Diplomă de Licenţă, seria V nr. 0069015 din 13.01.2005
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Universitatea "Constantin Brâncuşi", Tg. Jiu, Gorj, România
Studii universitare
Diplomă de Licenţă, seria U nr. 0037598 din 02.10.2003
Facultatea de Teologie, profilul - Teologie Ortodoxă, specializarea – Pastoral
Universitatea Craiova, România
Studii universitare
Diplomă de Bacalaureat, Seria P, nr. 024622 din 18.07.1996
Profilul teologie pastorală
Seminarul Teologic Liceal “Sf. Grigorie Teologul”, Craiova, Judeţul Dolj, România
Studii liceale
Realizator de emisiuni în colaborare cu Televiziunea Kladovo - Serbia, Televiziunea O2 –Ohrid/
Macedonia şi Televiziunea TERRA TV – Bitola/Macedonia.

ACTIVITĂŢI INTERNAŢIONALE
Denumire Mobilitate doctorat într-un proiect POSDRU cu participare la conferinţe şi cursuri experimentale
Loc Cracovia, Polonia
Perioada Decembrie 2015
Doctorand anul I Universitatea Petroşani, Şcoala doctorală Petrol Mine Gaz.
Funcţia

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
STANAG

Engleză

Competente şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului
Permis de conducere/ de
vânătoare/de ambarcatiune
Hobby

Engleză
Comprehensiune
Abilităţi de
Abilităţi de citire
ascultare
2
2

Vorbit
Interacţiune

Scris
Exprimare

2

2

2

Spirit de echipă, capacitate de integrare foarte rapidă, Rezistent la eforturi fizice şi intelectuale în
condiţii de stres şi perioade lungi, grad ridicat de integrare în activităţi sociale, adept al muncii în
echipă, bun cunoscător al psihologiei individuale şi colective.
Abilităţi foarte bune de comunicare.

Bun organizator şi conducător al activităţilor în scopul îndeplinirii sarcinilor, adaptabilitate crescută ş
rapidă în situaţii schimbătoare, capacitate de analiză şi sinteză
Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa de manager al unei televiziuni, precum si a
interactionarii cu publicul telespectator in cadrul emisiunilor realizate in direct, precum si al intalnirilor si
colaborarii cu reprezenatantii administratiei publice, locale si nationale!
Controlul si supervizarea activitatii departamentelor de cercetare-proiectare, de productie, de marketing,
financiar-contabil, administrativ, resurse umane si/sau a altor departamente din cadrul organizatiei;
Valorificarea observatiilor si a concluziilor cu privire la diversele segmente ale activitatii organizatiei si aplicarea
controlului ameliorativ al autoritatii aferente functiei ocupate;
Avizarea primelor, bonificatiilor sau promovarilor doar pe considerente de merit profesional;
Acordarea de feedback tuturor celor vizati de activitatea decizionala, atat personalului din cadrul organizatiei,
cat si persoanelor din exteriorul organizatiei cu care se stabilesc raporturi economice. Avand in vedere
caracterul de formator de opinie al domeniului tv, unul din principalele obiective il reprezinta corectitudinea
informarii publicului larg cu privire la realitatea cotidiana si mai ales la actualizarea datelor ce sunt furnizate
catre publicului consumator de tv. (în prezent, sunt responsabil/ă de o echipă de 10 persoane)
Foarte bune cunoştinţe şi aptitudini operare calculator (Pachet MS Office),
Cunoştinţe utilizare Internet
DA, Categoria A, B, C, E 1994

Muzica, Drumeţia, Vânătoarea, Agrement nautic, Sport

